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การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตรก์ารศึกษา (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ 2555) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวนี้ ไดร้บัทราบ/รบัรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

    เม่ือวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบนัไดอ้นุมติัการปรบัปรุงแกไ้ขครั้งนี้ แลว้  

    ในคราวประชุมคร้ังที่ คร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2555 

3. หลกัสูตรปรบัปรุงแกไ้ขนี้ เริม่ใชต้ั้งแต่  

    ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรบัปรุงแกไ้ข  

    คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร การศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาชาภาษาศาสตร์การศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ 2555  เน่ืองจากเพ่ือไม่ให้เกิดความ

ซ า้ซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. สาระในการปรบัปรุงแกไ้ข  

รายชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (รายเดิม) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

รายเดิม 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

*1. อาจารย ์ดร.นนัทนา วงษไ์ทย อ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส), 2541 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร), 2543 สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), 2552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

*2. อาจารย ์ดร.ณฐัยา พิริยะวิบูลย์ อ.บ.  (ภาษาฝรั่งเศส), 2539 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

                              M.A. (Linguistics), 2544 

 

University of Quebec at Montreal, 

Canada 

 Ph.D. (Linguistics), 2553 University of Toronto, Canada 

*3. อาจารย ์ดร.ศุภนิจ กุลศิร ิ ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษและภาษา

ฝรั่งเศส), 2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

 M.A. (Linguistics), 2543 The Australian National University, 

Canberra, Australia 

 Ph.D. (TESOL),2549 University of Canberra, Canberra, 

Australia 
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อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

รายเดิม 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

4. ผศ.วรรณกานต ์ลิขติรัตนพร ค.บ. (ครศุาสตรบณัฑติ), 2524 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 Diploma of Teaching English as a 

Second Language, 2531 

Victoria University of Wellington, 

New Zealand 

 ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต,์ 2535 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

5. อาจารย์ Nicole  Lasas B. A. (History) with honors, 1992 University of California at Santa Cruz, 

USA 

 Certificat de la langue franç aise. French 

language certificate 

course,1995  

Université  Paris III, French 

 Degree course in metalwork, 

1997  

Wentworth Institute of Technology, 

USA 

 M. A. ( Applied Linguistics), 

2001  

University of Massachusetts, USA 

*  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

รายชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (รายใหม่) 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

รายใหม ่

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

*1. อาจารย ์ดร.นรนิธร สมบตันินัท ์แบร์ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อ.ม. (ภาษาศาสตร์), 2545 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 อ.ด. (ภาษาศาสตร์), 2556 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

*2. อาจารย ์ดร.วาณ ี อรรจน์สาธติ อ.บ.(ภาษาและวรรณคดฝีรั่งเศส), 2525 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส), 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 DEA en SciencesDu Langage, 2543 Université  de Franche-Comté , French 

 Doctorat en Sciences Du Langage, 

2547 

Université  de Franche-Comté , French 

*3. อาจารย ์ดร.ศุภนิจ กุลศิร ิ ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษและภาษา

ฝรั่งเศส), 2541 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

 M.A. (Linguistics), 2543 The Australian National University, 

Canberra, Australia 

 Ph.D. (TESOL),2549 University of Canberra, Canberra,  

Australia 
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อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

รายใหม ่

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

4. อาจารย์อาภาพร พืชพันธ ์ B.A. (ภาษาองักฤษ), 2533  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร), 2546 สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. อาจารย์ชื่นจิตต ์อธวิรกุล ศศ.บ. (ภาษาเพ่ืออาชีพ), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), 2552                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*  หมายถงึ  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

 

6. โครงสรา้งหลกัสูตรภายหลงัการปรบัปรุงแกไ้ข  

เมื่อเปรียบเทยีบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร    

ไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูร 

 

 

      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

(ลงช่ือ)............................................................. 

       (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสริิ  พันธุส์วุรรณ) 

                                             ต าแหน่ง  รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏบัิติราชการแทน 

            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่…………..เดือน…………………………………….พ.ศ………....... 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล นรินธร สมบัตินันท ์แบร์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ภาษาศาสตร์ 

  

เบอรติ์ดต่อ 16250 

E-mail narinthorn@g.swu.ac.th  

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Phonetics  

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

ประกาศนยีบตัร - - - 

ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาองักฤษ (เกียรติ

นิยมอนัดับ 2) 

มศว. ประสานมิตร 2540 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

Behr, Narinthorn Sombatnan. Vowels in the varieties of Thai Mon and Burmese Mon. RGJ-Ph.D.  

 Congress XIII, Chon Buri, Thailand, April 6-8, 2011.  

Behr, Narinthorn Sombatnan. Vowel Variation and Change in Thai Mon and Burmese  

Mon Varieties” 22th Southeast Asian Linguistics SocietyMeeting (SEALS 22) Agay/Saint-Raphaë l 

(FRANCE), May 30 - June 2, 2012 

Behr, Narinthorn Sombatnan. “An Acoustic Study of Vowels in Eight Varieties of Mon: Implications  

     for Different Types of Language Change in the Future” International Conference on  

Empirical Methods in Language Studies-EMLS 2014, Lodz, Poland, April 6-9 2014  

 

2.  บทความวิชาการ 

 Behr, NarinthornSombatnan. 2013. A comparison between the vowel systems and the  

acousticcharacteristics of vowels in Thai Mon and Burmese Mon: a tendency towards  

different languagetypes. Mon-Khmer Studies 42:54-80. 

 

 

mailto:narinthorn@g.swu.ac.th
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3. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

4.1  โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกปี 2552-2555 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

4.2  โครงการมหาบัณฑติ สกว. ‘การพูดของคนไร้กล่องเสียง’ 2543-2545 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รายวิชา 

1 ELI 641 Seminar in Educational Linguistics 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล  ดร.วาณี อรรจน์สาธติ  

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

เบอรติ์ดต่อ 16200 

E-mail wanee@swu.ac.th  

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  (Applied Linguistics)  การสอนภาษาฝร่ังเศส  

(Language Pedagogy) 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Doctorat en Sciences Du 

Langage,  

Université  de Franche-Comté  2547 

ปริญญาโท ศศ.ม.(การสอนภาษาฝร่ังเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 

ประกาศนยีบตัร DEA en SciencesDu Langage Université  de Franche-Comté  2543 

ปริญญาตรี อ.บ.(ภาษาและวรรณคดี

ฝร่ังเศส) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

 

1ผลงานทางวิชาการ 

1.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

วาณี อรรจน์สาธติ.  (2004).  Comment les textes d’apprenants corrigés par le professeur ont-ils des 

effets positifs sur leur progrès? Journée des études à l’Université de Franche- Comté , Besanç on. 

วาณี อรรจน์สาธติ.  (2546).  การประเมินผลงานเขียนภาษาฝร่ังเศสของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ.  

เสนอที่เมือง Grenoble  ประเทศฝร่ังเศส วันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2546. 

 

2.  บทความวิชาการ 

วาณี อรรจน์สาธติ. (2547, ภาคเรียนที่ 2). ควรตรวจอะไรในงานเขียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียน.  วารสาร

มนุษยศาสตรป์ริทรรศน์.  26: 78-88. 

วาณี อรรจน์สาธติ.  Aspect multidimensionnel de l’évaluation des écrits.  วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศส

แห่งประเทศไทย 

 

 

 

mailto:wanee@swu.ac.th
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3.  หนงัสือ ต ารา 

 - ระดบัปริญญาตรี 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียน  Comment é crire en franç ais? 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฝร่ังเศสปัจจุบัน  La France actuelle 

 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี ฝศ 316 การเขียน 2 

 ฝศ 342 ฝร่ังเศสสมัยปัจจุบัน 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รายวิชา 

1 ภษ 511  ภาษาศาสตร์กบัการวิเคราะห์ภาษา 

2 ภษ 542  ภาษาศาสตร์สงัคม 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล  ดร. ศุภณิจ กุลศิริ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  

เบอรติ์ดต่อ               02 260 1770-7 ต่อ 6312 

E-mail supanit@swu.ac.th 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ  

การสอนภาษาองักฤษ (English Language Pedagogy) การพัฒนาหลักสตูรภาษาต่างประเทศ  

(Foreign Language Curriculum Development) 

   

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (TESOL) University of Canberra, 

Canberra, ACT, Australia 

2549 

ปริญญาโท M.A. (Linguistics) The Australian National 

University, Canberra, ACT 

Australia 

2543 

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.)   

สาขาการสอนภาษาองักฤษและ

ภาษาฝร่ังเศส 

คณะครุศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2541 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

    Kulsiri, S. (2003). Eliminating constraints in applying second language teaching theories and 

methodologies by developing teacher meaning-making mechanisms (the 3Ms). Paper presented 

at Annual Thailand TESOL International Conference, Thailand, January 23-25. 

Kulsiri, S. (2004). Research on Thai foreign language policy and the development of the foreign 

language curriculum. Paper presented at Seminar conducted by the School of Languages and 

International Education, University of Canberra, August 11. 

Kulsiri, S. (2005). Educational innovation and overload: the tension between the development of 

teachers, teacher education and teachers’ constraints in the 21st century. Paper presented at 

2005 ISATT Conference, Sydney, Australia, July 3-6. 
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Kulsiri, S. (2005). An insightful analysis of national foreign language curriculum in the Thai school 

system. Paper presented at AARE 2005 International Education Research Conference, 

University of Western Sydney, Parramatta, Sydney, November 28-December 1. 

Kulsiri, S. (2008). Seminar on the achievement of teaching and learning English language in Thai 

schools. Paper presented at 28th Thailand TESOL International Conference 2008, Khon-Khan, 

Thailand, January 24-26. 

Kulsiri, S. (2008). The use of technologies as a tool to promote cooperative learning in English 

language classroom. Paper presented at 7th International Conference of the Asia Association of 

Computer-Assisted Language Learning, Suranaree University of Technology, Nakhon 

Ratchasima, Thailand, November 21–23. 

 

2.  หนงัสือ ต ารา 

     Kulsiri, S. (2008). Foreign Language Curriculum Analysis: Unlocking the Thai National Foreign 

Language Curriculum. Germany: VDM Verlag Dr. Mueller e.K. 

 

3. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1.งานวิจัย เร่ือง การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะวิชาชีพ ส าหรับ

นิสติคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะทนัต

แพทยศาสตร์  ประจ าปี 2552  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. งานวิจัย เร่ือง การประเมินผลการใช้สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) และกระบวนการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ในหลักสตูรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)  ได้ทุนสนับสนุนจากงบประมาณส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2550 

3. งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา(ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2547  (ฉบับปัจจุบัน)  (ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากทุน

งบประมาณเงินรายได้ 2552  มศว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมอ.08 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี หลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education) 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1  

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2  

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1  

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 

หลกัสูตรภายใตค้ณะทนัตแพทยศาสตร ์(Cooperative Project with Faculty of 

Dentistry) 

ทศก 411 ภาษาองักฤษส าหรับทนัตแพทย์ 1  

ทศก 412 ภาษาองักฤษส าหรับทนัตแพทย์ 2 

ทศก 511 ภาษาองักฤษส าหรับทนัตแพทย์ 3  

ทศก 512 ภาษาองักฤษส าหรับทนัตแพทย์ 4  

หลักสูตรความร่วมมือกับกรมการปกครองทอ้งถิ่น (อบต.) (Cooperative 

Project with University Special Program)  

มศว 121 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

มศว 221 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  

มศว 222 ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร  

ล าดบัที่ รายวิชา 

1 ภษศ 521  วิธสีอนภาษาที่สอง 

2 ภษศ 531  การพัฒนาหลักสตูรภาษา 

3 ภษศ 532  เทคโนโลยีและการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมอ.08 

ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล อาภาพร พืชพันธ ์

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 

  

เบอรติ์ดต่อ (02) 649-4000 ต่อ 12154 

E-mail apaporn@g.swu.ac.th  

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Second Language Acquisition 

 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 

 

สถาบัณบัณฑติพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

2546 

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2533 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

 

2. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

สภุาภรณ์ ย้ิมวิไล, อรัญญา ศรีจงใจ, อาภาพร พืชพันธ์.  A Study of English and Thai Reading Abilities and 

Strategies of Thai University English-major Students (ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ พ.ศ. 2552) 

 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี SWU121 English for Effective Communication I 

SWU122 English for Effective Communication II 

SWU123 English for International Communication I 

SWU124 English for International Communication II 
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สมอ.08 

ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ-นามสกุล ช่ืนจิตต์ อธวิรกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สงักดั ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 

  

เบอรติ์ดต่อ 0868260460 

E-mail chuenjet@g.swu.ac.th  

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ วัจนปฏบัิติศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อความต่อเน่ือง  

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาโท  กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปริญญาตรี ศศ.บ. เกยีรตินิยมอนัดับ 2 

(ภาษาเพ่ืออาชีพ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

     -  

 

2.  บทความวิชาการ 

ช่ืนจิตต์ อธวิรกุล และศิริพร ปัญญาเมธกุีล (2555). วารสารมนุษยศ์าสตรป์ริทรรศน.์ การเช่ือมโยงความ

ในการสนทนาแบบเป็นกนัเองระหว่างเพศชายและเพศหญิง. (มิถุนายน, 2555). 34(1): 77-100. 

ช่ืนจิตต์ อธวิรกุล และศิริพร ปัญญาเมธกุีล (2552). วารสารมนุษยศ์าสตรป์ริทรรศน.์ ความเกี่ยวข้องใน

การสนทนาแบบเป็นกนัเองระหว่างเพศชายและเพศหญิง. (มิถุนายน, 2552). 31(2): 67-80. 

 

3. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ทุนอุดหนุนการวิจัย (2552) บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ช่ืนจิตต์ อธวิรกุล และศิริพร ปัญญาเมธกุีล (2552). วารสารมนุษยศ์าสตรป์ริทรรศน.์ ความเกี่ยวข้องใน

การสนทนาแบบเป็นกนัเองระหว่างเพศชายและเพศหญิง. (มิถุนายน, 2552). 31(2): 67-80. 
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สมอ.08 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี SWU 121/122 English for Effective Communication 

SWU 123/124 English for International Communication 

 

ภาระงานสอนในหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รายวิชา 

1 ELI 512 Theories of Second Language Acquisition 

   
 
 
 
 
 

 
 


